
Algemeen Bijzondere Montessorischool Noordwijk 
Na een zorgvuldig doorlopen proces is Montessorischool Noordwijk van denominatie veranderd. Met 
instemming van de medezeggenschapsraad van de school, de raad van toezicht van de stichting en de 
minister van onderwijs is het niet langer een RK maar een AB school. De school ontleent haar identiteit 
vooral aan het montessori-onderwijsconcept en de grondslag AB past hier het beste bij. 
Scholen voor AB onderwijs zijn niet gebonden aan één bepaalde levensbeschouwelijke stroming, maar 
zijn in die zin neutraal. Sinds eind 2017 heeft Sophia Scholen zich statutair ten doel gesteld om – naast 
de zorg voor RK- en PC-onderwijs – ruimte te bieden voor AB-scholen. Met deze wijziging geven wij 
uitvoering aan dat doel en doen we recht aan onze statutaire naam, Sophia Scholen, Stichting voor  
Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. 

Algemeen Bijzondere Montessorischool  
Noordwijk vervolg  
 
De Duin- en Bollenstreek heeft een rijke katholieke 
historie en Sophia Scholen past daarbij. Het  
College van Bestuur stelt wel vast dat de  
samenstelling van de inwoners en de onderwijs-
behoeften van ouders wijzigen. Daarom streven we 
een grotere verscheidenheid in onderwijsconcepten 
en ook in denominaties na. Het identiteitsbeleid is 
gemoderniseerd. Op al onze 28 scholen zijn  
leerlingen van alle gezindten welkom. We dringen 
geen geloofsovertuiging op en sluiten ook geen 
religie uit. Levensbeschouwelijke vorming –  
zingeving – doet ertoe in de persoonlijke vorming 
van elk kind. 
  
Met deze wijziging, wordt het onderwijsaanbod en 
de keuzevrijheid in de gemeente vergroot. 

  IEP IEP, HOERA!!! 
Dinsdag 20 en woensdag 21 april a.s. maakt 
groep 8 de IEP-eindtoets! We wensen ieder-
een alvast heel veel plezier en succes! 
Op dinsdag is juf Margareth aanwezig en op 
woensdag is meester Jan aanwezig bij de  
afname van IEP. 

Juf Margreet weer terug 
 
Na de meivakantie komt juf Margreet weer 
terug in MBB. We zien haar nu al regelmatig 
in de klas en op school en daar worden we 
allemaal blij van. 
Margreet werkt tot de zomervakantie op 
maandag, dinsdag en donderdag. Op  
woensdag en vrijdag is Anouk de juf van 
MBB. 

Dinsdag 20 april + woensdag 21 april IEP groep 8 
Vrijdag 23 april Koningsspelen, alle kinderen 12:00 uit! 
Maandag 26 april studiedag, alle kinderen vrij! 
Dinsdag 27 april Koningsdag, alle kinderen vrij! 
Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei meivakantie 
Woensdag 19 mei + donderdag 20 mei schoolfotograaf 
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag 
Dinsdag 25 mei studiedag, alle kinderen vrij! 

 

 



Van Ridders tot Ruimtevaart 
 
Deze periode werkt de midden- en tussenbouw over ‘Ridders en 
Ruimtevaart’. Wij krijgen mooie spullen te leen van kinderen voor op 
de aandachttafels, super leuk! De kinderen gaan de komende weken 

ook aan de slag met het knutselen van kastelen. Bedankt iedereen 
voor het verzamelen van kosteloos materiaal! Houd de facebook    
pagina van school in de gaten voor foto’s van alle activiteiten.  

Koningsspelen 
 
Op vrijdag 23 april is het weer zover: De Ko-

ningsspelen. Ondanks dat het allemaal een beetje 
anders is, gaan we er een sportieve ochtend van 
maken. Volgens traditie beginnen we de dag in 
eigen klas met het dansje bij het lied: Zij aan Zij. 

Hiervoor zijn we al hard aan het oefenen. Daarna 
wordt er buiten per groep een spel gedaan en   
binnen gaan we in de klas  gezellig oud Hollandse 

spelletjes spelen. De kinderen mogen deze dag in 
het oranje of rood/wit/blauw naar school komen 
en nemen hun eten en drinken gewoon mee.  We 

sluiten de dag feestelijk af met een ijsje. De    
kleuters en hun broers/zussen zijn om 11:45 vrij. 
De andere kinderen om 12:00, zodat het niet te 

druk wordt bij het ophalen van de kinderen. 

 

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn” (Benjamin Franklin) 
 
Wow, wow, wow … onlangs een betekenisvolle online bijeenkomst bijgewoond voor mensen uit het   
onderwijs en de cultuursector. Tijdens deze middag inspireren Finse Henna Pursiainen, voormalig CEO 
van Dare to Learn, the largest learning festival in Noord-Europa en Suzan Lutke. Henna vertelt over de 

noodzaak voor ‘Life long learning’. Zij geeft aan dat het zo waardevol is dat kinderen in school een  
mindset krijgen waardoor ze zich gedurende hun leven verder willen ontwikkelen. Suzan Lutke,           
onderwijsvernieuwer/muzikant, praat enthousiast over de rol van kunst. Wat leren wij van kunst? Dat 

kunst vragen stelt en geen omlijnde antwoorden geeft, dat het niet gaat om wat waar is maar om de       
betekenis. Kunst prikkelt meer dan alleen ons denken, het nodigt uit tot het innemen van een ander       
perspectief. Een mooie match met onze intentie om de creativiteit in het denken en doen van de kinderen 

aan te wakkeren en verder te ontwikkelen. Het verwonderen, verkennen en onderzoeken moet nog meer 
aandacht krijgen dan het resultaat alleen. Zijn er mogelijkheden binnen de methode Da Vinci? Dat wordt 
op dit moment onderzocht; op naar een hoger niveau van verwondervragen.  

VERWONDERING … een talent van ieder kind! 

Nicoline Loe 

Project een vreemd beest, onderbouw 

 

 


